
Welke regels en afspraken gelden er op school?  

 

Kinderen horen met plezier naar school te gaan. Om daarvoor de juiste sfeer te scheppen 

hebben we op school regels en afspraken nodig. In het team wordt hier geregeld over 

gesproken. Alle leraren hebben de kanjertraining gedaan. In de klassen wordt structureel 

gewerkt met de methodiek van de kanjertraining. De ‘Kanjerregels’ gelden in de hele 

school, voor iedereen die in en om de school aanwezig is.  

Doelen van de kanjertraining die wij onderschrijven zijn:  

De leerkracht wordt gerespecteerd.  

Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.  

Leerlingen durven zichzelf te zijn.  

Leerlingen voelen zich veilig.  

Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.  

Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.  

Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.  

 

We streven ernaar dat de regels in alle klassen dezelfde zijn, natuurlijk afgestemd op de 

leeftijd van de kinderen. Elke klas maakt met elkaar klassenregels, naast de regels van 

de kanjertraining. Deze regels worden regelmatig in de klas besproken en bijgesteld. Er 

wordt op schoolniveau en ook op klassenniveau besproken wat de consequenties zijn 

wanneer regels worden overtreden. Voorts hanteren wij een gedragscode, die door 

ouders voor gezien getekend wordt bij de inschrijving. 

 

Hier een overzicht van de belangrijkste afspraken die op school gelden:  

 

Regels van de kanjertraining:  

Niemand lacht uit.  

Niemand speelt de baas.  

Wij vertrouwen/helpen elkaar.  

Wij zijn eerlijk zonder te kwetsen.  

Niemand doet zielig.  

 

Aanvullende algemene schoolregels.  

 

Deze gelden voor iedereen in en om de school:  
Problemen los je op met woorden, niet met je handen.  

Je hebt respect voor elkaar en elkaars spullen.  

Er wordt niet geschreeuwd of gescholden  

In de gang en op de trap loop je rustig en maak je geen lawaai.  

De deur houd je open als er nog iemand aankomt.  

Rommel op de grond ruim je op, ook als het niet van jou is  

Als je op de gang hebt gewerkt, ruim je je spullen op en maak je de tafel weer netjes.  

 

Voor leerlingen:  

 

Petten, jassen en tassen hang je aan de kapstok.  

Walkmans, mp3-spelers, andere kostbaarheden en mobiele telefoons neem je liever niet 

mee. Mobiele telefoons zijn altijd uitgeschakeld op school.  

 

Overige gedragsregels.  
Telefoneren  

- Kinderen mogen alleen in dringende gevallen en met toestemming van de leerkracht 

van school naar huis of elders telefoneren. Het is niet toegestaan via de telefoon op 



school afspraken te maken. Ook het gebruik van mobiele telefoons onder schooltijd en in 

de pauze is niet toegestaan.  

Roken  

– Op het gehele schoolterrein geldt een rookverbod.  

Eten en drinken  

– Voor in de ochtendpauze kunt u uw kind fruit meegeven en iets te drinken. Frisdrank 

en chips en snoepgoed zijn niet toegestaan. Als u via de school melk wilt krijgen, zijn bij 
de schooladministratie speciale bestelformulieren te verkrijgen.  

Kledingvoorschrift  

- In verband met veiligheid en open communicatie willen wij niet dat mensen op school 
hun gezicht bedekken.  

Verloren en gevonden voorwerpen  

- Het komt nog al eens voor dat kinderen op school voorwerpen kwijt raken. Om dit 
zoveel mogelijk te voorkomen, kunt u de volgende maatregelen nemen:  

1. Oorbellen, sieraden, horloges en andere kostbaarheden kunnen de kinderen beter 
thuislaten. Het dragen ervan is voor eigen risico.  

2. Speelgoed mag niet worden meegenomen. Uitzonderingen hierop zijn de leerlingen 
van groep 1 en 2 op speelgoedmiddagen. (+MB)  

3. Zet merkjes in de diverse kledingstukken en op bekers en broodtrommels.  

Als uw kind iets kwijt is, kunt u bij de schooladministratie vragen of het gevonden is. Wie 

iets vindt van een ander kan dit afgeven bij de schooladministratie. De school is niet 

verantwoordelijk voor het wegraken van voorwerpen. Wij hebben een kist voor gevonden 

voorwerpen. Wij verzoeken u regelmatig in deze kisten te zoeken of u vermiste 

voorwerpen vindt. De kisten worden voor elke vakantie geleegd en de voorwerpen 
uitgestald. Wat overblijft geven we mee aan de kledinginzameling of gooien we weg.  

 

Ouders in de school met halen en brengen van de kinderen  

- ’s Ochtends worden veel kinderen naar school gebracht. Ouders mogen even mee de 

klas in (alleen in de onderbouw), maar moeten voor 9 uur afscheid nemen zodat om 9.00 

uur de les kan beginnen. De kinderen kunnen zelf hun brood en drinken op de daarvoor 

bestemde plaats zetten. Als u een leerkracht wilt spreken, dan kunt u hiervoor na 

schooltijd een afspraak maken. Om 8.45 uur hebben leerkrachten hier weinig tijd voor, 

want zij ontvangen dan de kinderen. Wij vragen ouders eraan te denken dat de gangen 

bij ons ook werkruimtes zijn. Het dient in schooltijd rustig te zijn in de school. Na 

schooltijd verwachten wij dat ouders de kinderen buiten opwachten. De kleuters komen 

naar buiten bij de hoofdingang aan de Weesperzijde. In verband met het overzicht van 

de kinderen en de leerkracht vragen wij ouders hun kind buiten het hek op te wachten. 

De oudere kinderen maken gebruik van de uitgang aan de Oetgenstraat. Ook daar 

vragen wij ouders buiten het hek te wachten. Na schooltijd kunnen alle ouders in de klas 

het werk van hun kind bekijken, als de kinderen naar buiten zijn gegaan.  

 

Dieren  

- In verband met allergieën van kinderen is het verboden (huis)dieren mee te nemen, 

zowel de school in als op het schoolplein.  

 


